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SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā

2014.gada 13.oktobrī
 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
šādā sastāvā: tiesnese  I.Sniķere
ar sekretāri  M.Kasparāni
2014.gada  1.oktobrī
izskatīja atklātā tiesas sēdē Rīgā, Abrenes ielā 3 civillietu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” prasībā pret  /pers. C/ par parāda
piedziņu, un
 

konstatēja:
 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk tekstā – prasītājs) iesniedza tiesā prasību pret  /pers. C/ (turpmāk tekstā – atbildētāja)
par parāda piedziņu, kurā lūdz piedzīt no atbildētājas par labu prasītājam parādu par dzīvojamo telpu īri un saņemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 1.oktobrim 107,01 LVL, nokavējuma
procentus par laika periodu no 2013.gada5.februāra l īdz 2013.gada 19.septembrim 1,67 LVL, visus ar tiesāšanos saistītos
izdevumus, tajā skaitā valsts nodevu 50,00 LVL apmērā un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 3,30 LVL apmērā, kā arī atzīt
tiesības prasītājam saņemt procentus (6% gadā) par laiku līdz sprieduma izpildei.
            Prasības pieteikumā norādīts, ka ar LR Uzņēmumu reģistra valsts notāres R.Ritenbergas - Balodes 2010.gada
29.decembra lēmumu reģistrēta Rīgas pašvaldības SIA “Zemgale” reorganizācija, nosakot, ka Rīgas pašvaldības SIA “Zemgale”
saistību un tiesību pārņēmēja ir SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, kā Rīgas pašvaldības SIA “Zemgale” saistību un tiesību pārņēmēja, saskaņā ar 2004.gada
7.oktobra nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu Nr. DI-04-433-lī, kā arī 2011.gada 5.jūlija dzīvojamo
māju pārvaldīšanas līgumu Nr. RD-11-910-lī apsaimnieko dzīvojamo māju /adrese/.

1995.gada 27.oktobrī tika noslēgts Dzīvojamo telpu īres līgums (turpmāk - līgums) ar atbildētāju par dzīvojamās telpas Nr.
/numurs/, kas atrodas adresē /adrese/ (turpmāk - dzīvoklis), izīrēšanu uz nenoteiktu laiku. Ar 2013.gada 25.jūliju uz atbildētājas
iesnieguma pamata īres tiesiskās attiecības tika izbeigtas un dzīvoklis atbrīvots. Ar 2013.gada 25.jūlija Rīgas domes Dzīvojamo
telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 2 punktu Nr. 2 (pievienots līgumam) prasītājam uzdots vērsties tiesā pret
atbildētāju par parāda piedziņu.

Saskaņā ar Rīgas domes 2007.gada 12.jūnija lēmumu Nr. 2521 “Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām mājām, dzīvokļiem un dzīvojamām telpām” tiek piemērota
dzīvojamo telpu īres maksas LVL 0,32 par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības kvadrātmetru mēnesī un ar 01.02.2008. īres
maksa noteikta LVL 0,35, savukārt ar 01.08.2008. - LVL 0,45 (publikācija “Latvijas Vēstnesis” 18.07.2007., Nr.115 (3691)).
Savukārt ar Rīgas domes 2011.gada 29.marta lēmumu Nr. 2850 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo
dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” 11. punktu noteikts, ka “dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu daļa, kas ir
proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai un kuru kalendārajam gadam nosaka attiecīgās dzīvojamās mājas
pārvaldnieks”. Prasītājs, izrakstot rēķinu, norāda, kur var iepazīties ar obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un
apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkumu nākamajam gadam.

Saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 29.marta lēmumu Nr. 22850 “Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām mājām, dzīvokļiem un dzīvojamām telpām” dzīvojamo telpu
īres maksa dzīvojamām telpām Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kā arī atsevišķiem
dzīvokļiem un dzīvojamām telpām veido,- 1) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu dala, kas ir proporcionāla attiecīgās
izīrētās dzīvojamās telpas platībai un kuru kalendārajam gadam nosaka attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldnieks, - 2) peļņa.
            2006.gada 12.decembra MK noteikumi Nr. 999 nosaka kārtību, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar
pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 12.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka par dzīvojamās telpas īri un pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, jāmaksā dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktajos termiņos. Līguma 2.1. punkts paredz, ka
īrniekam ir pienākums savlaicīgi - ne vēlāk ka līdz kartēja mēneša pēdējam datumam - samaksāt īres maksu un maksājumus par
saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

Saskaņā ar LR Civillikuma 1587.pantu tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma
sevišķais smagums, ne vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai
zaudējumus.

Prasītājam ir tiesības prasīt no atbildētāja likumiskos procentus, kas izriet no LR Civillikuma 1756.panta, un, proti,
“pienākums maksāt procentus pamatojas vai nu uz tiesisku darījumu, vai uz likumu”, savukārt LR  Civillikuma 1759.panta pirmās
daļas 1.punkts noteic ka “procenti jāmaksā, arī bez noteiktas norunas, uz likuma pamata [..] par katru parāda samaksas
nokavējumu, kaut arī parāds pats par sevi būtu bezprocentīgs; šādus procentus sauc par nokavējuma procentiem”. Saskaņā ar LR
Civillikuma 1765.pantu procentu apmērs cieši jānosaka aktā vai darījumā. Ja tas nav darīts, kā arī tajā gadījumā, ja likums
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nosaka aprēķināt likumiskos procentus, tas ir, seši procenti no simta gadā.
Prasītājs ir izpildījis savas no Līguma izrietošās saistībās, tas ir, sniedzis izīrējis dzīvokli un sniedzis komunālos

pakalpojumus, taču atbildētājs savus pienākumus saskaņā ar noslēgto līgumu nav izpildījis. Atbildētājs nav sniedzis nekādus
konkrētus mutiskus vai rakstveida iebildumus par saņemtajiem pakalpojumiem vai izrakstītajiem rēķiniem.

Tā kā prasītājs nav saņēmis savlaicīgas rēķinu apmaksas par īri un sniegtajiem pakalpojumiem, tad atbildētājam ir
izveidojies pamatparāds par periodu no 2013.gada 1.janvāra l īdz 2013.gada 1.oktobrim par dzīvokļa īri un saņemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem 107,01 LVL (viens simts septiņi lati un 01 santīms) apmērā, un nokavējuma procenti par periodu
no 2013.gada 5.februāra līdz 2013.gada 19.septembrim - 1,67 LVL (viens lats un 67 santīmi), kopā - 108,68 LVL.

Atbildētājs 2013.gada 4.oktobrī ir brīdināts par parāda esamību, bet līdz prasības iesniegšanas brīdim parāds nav
samaksāts.

Prasība pamatota uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 12.panta pirmo un otro daļu, Civillikuma 1587., 1756., 1759., 1765.
pantu, Civilprocesa likuma 1., 5., 23., 24., 26., 33., 34., 41., 195., 250. 18, 250.20, 250.1 9 pantu, 2006.gada 12.decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr. 999 “Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” Rīgas domes 2007.gada 12.jūnija lēmumu Nr. 2521  “Par dzīvojamo
telpu īres maksas noteikšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām mājām, dzīvokļiem un
dzīvojamām telpām”, Rīgas domes 2011.gada 29.marta lēmumu Nr. 2850 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā
esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” 11.punktu, Rīgas domes 2011.gada 29.marta lēmumu Nr. 22850 “Par
dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām mājām,
dzīvokļiem un dzīvojamām telpām”.

2014.gada 9.augustā tiesā saņemti prasības pieteikuma precizējumi, kuros prasītājs norāda parāda summas EUR valūtā un
lūdz piedzīt no atbildētājas par labu prasītājam  parādu par dzīvojamo telpu īri un  saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem
EUR 152,26 apmērā par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra l ī d z 2013.gada 1.oktobrim un nokavējuma procentus uz
2013.gada 19.septembri EUR 2,38 apmērā par laika periodu no 2013.gada janvāra līdz augustam, kā arī  samaksāto valsts
nodevu EUR 71,14 apmērā un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus EUR 4,70 apmērā un  atzīt prasītāja tiesības par  saņemt
procentus 6 % gadā par laiku līdz sprieduma izpildei.

2013.gada 17.decembrī atbildētājai /pers. C/ saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 panta pirmo daļu vienlaikus ar prasības
pieteikuma un tam pievienoto dokumentu norakstiem nosūtīta paskaidrojuma veidlapa, nosakot termiņu paskaidrojumu
sniegšanai līdz 2014.gada 17.janvārim.

Atbildētāja paskaidrojumus par prasību tiesai nav sniegusi.
Prasītāja pārstāve tiesas sēdē prasību uzturēja atbilstoši prasības pieteikumā un precizējumos norādītajam. Lūdza prasību

apmierināt.
            Atbildētāja  uz tiesas sēdi  neieradās un par neierašanās iemesliem nepaziņoja, kā arī  nelūdza lietas izskatīšanu atlikt vai izskatīt lietu bez viņas
klātbūtnes. Par tiesas sēdes laiku un vietu atbildētājai paziņots Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot pavēsti ierakstītajā sūtījumā uz atbildētājas
deklarēto dzīvesvietu.
            Ņemot vērā iepriekš minēto, tiesa uzskata, ka lietu iespējams izskatīt bez atbildētājas klātbūtnes saskaņā ar Civilprocesa likuma 156.panta pirmo
daļu.

       Pārbaudījusi un novērtējusi lietas materiālus, uzklausījusi prasītājas pārstāves paskaidrojumus tiesas sēdē, tiesa atzīst, ka prasība ir pilnībā
apmierināma.

Saskaņā ar Rīgas domes 2007.gada 12.jūnija lēmumu Nr. 2521 “Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām mājām, dzīvokļiem un dzīvojamām telpām” tiek piemērota
dzīvojamo telpu īres maksas LVL 0,32 par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības kvadrātmetru mēnesī un ar 2008.gada
1.februāri īres maksa noteikta LVL 0,35, savukārt ar 2008.gada 1.augustu - LVL 0,45 (publikācija “Latvijas Vēstnesis”
18.07.2007., Nr.115 (3691)). Savukārt ar Rīgas domes 2011.gada 29.marta lēmumu Nr. 2850 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” 11.punktu noteikts, ka “dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai un kuru kalendārajam gadam
nosaka attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldnieks”.

Saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 29.marta lēmumu Nr. 22850 “Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām mājām, dzīvokļiem un dzīvojamām telpām” dzīvojamo telpu
īres maksa dzīvojamām telpām Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kā arī atsevišķiem
dzīvokļiem un dzīvojamām telpām veido,- 1) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās
izīrētās dzīvojamās telpas platībai un kuru kalendārajam gadam nosaka attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldnieks, - 2) peļņa.
            2006.gada 12.decembra MK noteikumi Nr. 999 nosaka kārtību, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar
pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 12.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka par dzīvojamās telpas īri un pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, jāmaksā dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktajos termiņos. Līguma 2.1. punkts paredz, ka
īrniekam ir pienākums savlaicīgi - ne vēlāk ka līdz kartēja mēneša pēdējam datumam - samaksāt īres maksu un maksājumus par
saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

No lietas materiāliem redzams, ka 1995.gada 27.oktobrī ar atbildētāju tika noslēgts Dzīvojamo telpu īres līgums (turpmāk
- līgums) par dzīvojamās telpas Nr. /numurs/, kas atrodas adresē /adrese/ (turpmāk -dzīvoklis), izīrēšanu uz nenoteiktu laiku.  Ar
2013.gada 25.jūliju uz atbildētājas iesnieguma pamata īres tiesiskās attiecības tika izbeigtas un dzīvoklis atbrīvots. Ar 2013.gada
25.jūlija Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 2 punktu Nr. 2 (pievienots Līgumam) prasītājam
uzdots vērsties tiesā pret atbildētāju par parāda piedziņu.
            Atbildētāja prasītāja rēķinus nav apmaksājusi, parāds par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra l ī d z 2013.gada
1.oktobrim sastāda EUR 152,26 (LVL 107,01).
            Tiesai netika iesniegti pierādījumi, ka prasītājs nebūtu izpildījis savas saistības - nebūtu veicis nama /adrese/,
apsaimniekošanu, vai atbildētājai nebūtu sniegti komunālie pakalpojumi, vai, ka atbildētāja nebūtu saņēmusi prasītāja sniegtos
pakalpojumus.
            Atbildētāja nav veikusi maksājumus par dzīvojamo telpu īri un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem prasītājam
noteiktajā termiņā.
            Tiesa, pārbaudījusi lietas materiālus, uzskata, ka prasītājs ir noteicis maksājumus par dzīvojamo telpu īri un saņemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem samērīgā apmērā un pamatoti ir piestādījis rēķinus, kas  attiecas uz sniegtajiem komunālajiem
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pakalpojumiem.
            Atbildētāja nav iesniegusi pierādījumus tam, ka prasītāja piestādītie aprēķini par minētajiem izdevumiem un
komunālajiem pakalpojumiem nav pamatoti un nav tos apstrīdējusi prasības kārtībā.
            Civillikuma 1587.pants nosaka, ka tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējiem pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma
sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma.
            Tā kā saskaņā ar Civillikuma 1838.pantu faktu, ka samaksa izdarīta, jāpierāda tam, kas to apgalvo, bet tiesai netika
iesniegti pierādījumi, ka atbildētāja ir izpildījusi savas saistības pret prasītāju, veicot maksājumus par dzīvojamo telpu īri un
saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Līdz ar to no atbildētājas prasītāja labā ir piedzenams pamatparāds EUR 152,26 (LVL
107,01) apmērā.
            Prasītājs lūdz piedzīt nokavējuma procentus, kas sastāda EUR 2,38 (LVL 1,67) un aprēķināti par laika periodu no
2013.gada 5.februāra līdz 2013.gada 19.septembrim.

Saskaņā ar Civillikuma 1765.pantu, procentu apmērs cieši jānosaka aktā vai darījumā. Ja tas nav darīts, kā arī tajā
gadījumā, ja likums nosaka aprēķināt likumiskos procentus, tas ir, seši procenti no simta gadā.

Tiesa uzskata par pamatotu piedzīt no atbildētāja likumiskos procentus, kas sastāda EUR 2,38 (LVL 1,67).
            Tā kā tiesai netika iesniegti pierādījumi, ka atbildētāja ir izpildījusi savas saistības pret prasītāju, no atbildētājas prasītāja
labā piedzenams pamatparāds EUR 152,26 (LVL 107,01) un nokavējuma procenti EUR 2,38 (LVL 1,67).
            Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 195.pantu prasītājam nosakāmas tiesības saņemt no atbildētājas likumiskos sešus
procentus gadā no parāda pamatsummas, tas ir, par laiku līdz sprieduma izpildei, ņemot vērā Civillikuma 1763.pantā noteikto par
to, ka procentu pieaugums apstājas, sasniedzot pamatkapitāla lielumu.
            Saskaņā ar Civilprocesa likuma 41.panta pirmo daļu pusei, kuras labā taisīts spriedums, tiesa piespriež no otras puses
visus tās samaksātos tiesas izdevumus. Līdz ar to no atbildētājas prasītāja labā piedzenami izdevumi par valsts nodevas samaksu
EUR  71,14 (LVL 50,00) apmērā un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi EUR 4,70 (LVL 3,30) apmērā.
            Saskaņā ar Civilprocesa likuma 204.1 panta otro daļu, ņemot vērā prasības raksturu un piedzenamās summas apmēru,
tiesa atzīst par pamatotu noteikt, ka spriedums atbildētājai labprātīgi izpildāms desmit dienu laikā no sprieduma likumīgā spēkā
stāšanās dienas.
            Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 8., 39., 41., 93., 96., 97., 190., 192., 193., 195., 204. 1 pantu,
tiesa
 

nosprieda:
 
apmierināt SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” maza apmēra prasību pret /pers. C/ par parāda piedziņu.
            Piedzīt no /pers. C/, personas kods /personas kods/, par labu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas numurs
40103362321, galveno parādu EUR 152,26 (LVL 107,01), nokavējuma procentus EUR 2,38 (LVL 1,67) un  tiesāšanās izdevumus
EUR 75,84 (LVL 53,30), kopā EUR 230,48 (divi simti  trīsdesmit euro 48 centi).
            Atzīt SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas numurs 40103362321, tiesības saņemt likumiskos sešus procentus
(6%) gadā no parāda pamatsummas EUR 152,26 (LVL 107,01) par laiku līdz sprieduma izpildei (izsoles dienai).
            Noteikt, ka spriedums labprātīgi izpildāms 10 dienu laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas.
            Spriedumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā 20 dienu laikā, iesniedzot apelācijas sūdzību Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesā.
           
 

Tiesnese                                                                               I.Sniķere
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